
ပ ှၤပ  ှၤသတူ ၢ်အတ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲ – တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအခ  ၢ်စုး 

လ အဆျဲုးလ ှၤမ ှၤဒ ုးပဒ  ၢ်တဖ ၢ် 

ပ ှၤတဂှၤလၢလၢလၢအကဟ ၢ်တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအတၢမှၤစၢှၤလၢ က  အုးစတတလယါအပှၤ ဖအတမၢ၀ျဲဒ ပ ှၤတဂှၤလၢ အသသ န ၢ်မ ှၤဒတၢသ ုးလ ၢသ ုး

က ျဲအခၢ ၢ်စုးတဂှၤ, က  အုးစတတလယါပ ှၤဖုးမှၤတၢဒုးသျဲစုးဂၢ၀ မတမၢ ပ ှၤတဂှၤလၢတၢပ ပ ှၤဖ ျဲုးအ ှၤဘ ၢ် ဒုးတၢန ၢ်မၢတၢမှၤကမ သစုးတခါန ၢ်လှၤ.

ပ ှၤတဂှၤလၢ အဟ ၢ်တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအတၢမှၤစၢှၤ လၢတဖုးသစုး လၢက  အုးစတတလယါအပှၤတဂှၤလၢလၢန  တၢကဘ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ၢ်အှၤခ ဖ  တၢသ

၀ျဲဒ ၢ်

ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ် ၢ် ီၢ်    ျဲ  ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ် ၢ်  

ီၢ်    ၢ်   ၢ်    ၢ် ၢ် ျဲ  ၢ်   ၢ် ၢ် ၢ် ျဲ    

 ၢ် ၢ် ၢ်  ျဲ ီၢ်    ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ်    ၢ်   

 Border Watch Online Report (က ၢဆၢအတၢက ၢဟ  ၢ်လ ပ  ၢ်ယျဲှၤအဖခ  ၢ်တၢပ ၢ်ဖ ါ) လၢ Department of Home Affairs (ထလ ၢက ၢပ ှၤဂၢ

၀ အ၀ှၤက ှၤ) အပ  ၢ်ယျဲှၤ ဘ ုးစျဲသနအလ ှၤန ၢ်လ ှၤ. တၢအှၤအရဒ ၀ျဲဒ ၢ်လၢ တၢကသ ၢ်ညါပှၤတဂှၤလၢလၢလၢ အမှၤစၢှၤနှၤဒုးနတၢသ ုးလ ၢသ ုးက  အ

တၢဂၢန ၢ်ဟ ၢ်တၢအ  ၢ်က ှၤ လၢနကမှၤနၢဘ ၢ်စ န ၢ်တသဘ .

ၢ် ၢ် ၢ်  ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ် 

ျဲ    ၢ်    ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ် ျဲ  

ၢ်  ၢ်   ၢ်  ၢ်  ၢ်   ၢ်  

________________________________________________________________________________________ 

တ သုးလ သုးက ျဲအခ  ၢ်စုးတဖ ၢ် လ အဆုးလီၤမီၤလ 

ပဒ ၢ်အစရအပီၤ (Registered Migration Agents) 

ၢ်   ၢ်  ျဲ   

   

တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးလၢအဆုးလ ှၤမ ှၤလၢပဒ ၢ်အစရ အပ ှၤတဖ 

ကဘ ၢ်တ ှၤထ ၢ်ဘုးစျဲ ၢ်နှၤတ ှၤပတ ၢတဖ ,လ ှၤပ ၢ်တၢဖုးတၢ မှၤအတၢ

သ ၢ်တၢသဒုးပၢှၤဃ ၢ်တၢသ ၢ်ညါနၢပၢၢဘ ၢ်ဃုးတၢသ ုးလ ၢသ ုးက အတၢ

သ ၢ်တၢသဒုးအတၢဖုးတၢမှၤအက  ှၤအက  ၢ်လၢအခ  ုးတၢအ ၢ်သုးလၢခ 

ကတၢၢန ၢ်လ ှၤ.

ၢ် ၢ် ျဲ  ၢ် 

  ၢ် ၢ်  ၢ်  ၢ် ၢ် 

 ၢ်   ၢ်  ၢ် ၢ် ၢ် ၢ် ျဲ ၢ်

 ၢ်   ၢ်  ၢ် ၢ်  

ၢ်    

တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးတဖ ၢ်လၢအဆုးလ ှၤမှၤလၢပဒ ၢ်အစရ အပ ှၤ

ချဲလၢ ၢ်န ၢ်အ ၢ်ဒုး Migration Agents Registration Number 

(MARN) (တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးတဖ ၢ်အတၢဆုးလ ှၤမ ှၤအနၢဂ ၢ)

အနၢဂ ၢ လ ှၤလှၤဆဆတခါလၢအဂ ၢလ ှၤ. နသမ သမ ုးဖပှၤတဂှၤအှၤ မၢ

အဆုးလ ှၤမ ှၤလၢ OMARA အပ ၢ်ယျဲှၤဘ ုးစျဲသန

ၢ် ၢ် ျဲ   

   

ၢ် ၢ် ၢ် ျဲ  ၢ် ၢ်  

 ၢ် ၢ်    ၢ် ျဲ    ၢ် 

ျဲ    www.mara.gov.au 

အလ ှၤဧါန သလှၤ. ၢ်     

Office of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA)(တ မှၤန  ၢ်မှၤဃါတ န ၢ်လှၤအ ၢ်က ကရ ဖုးသစုး၀ဲၤျဲှၤဒ ုး)ၢ် ၢ်     ၢ်  ျဲ

န ၢ်ဘ ၢ်ထဒုး Department of Home Affairs(ထလ ၢက ၢပှၤဂၢ၀ အ၀ှၤ

က  ှၤ) ဒုးမၢတၢထုးထ ပ ၢ်လ ှၤတၢသ ၢ်တၢသအပဒ ၢ်အက ရၢတဖ လၢ

အဟ ၢ်တၢကဆုးလ ှၤမှၤလၢပှၤသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးတဖ ၢ်လၢအ

အ ၢ်လၢအုးစတတလယါအပ ှၤန လ ှၤ.  OMARA: 

  ျဲ   ၢ် ၢ်   ၢ် ျဲ  

  ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ်  ၢ်    

 ၢ် ျဲ   ၢ်

    ၢ်

• သမ သမ ုးဒ ုးဆၢတျဲ ၢ်လ ှၤ၀ျဲဒ ၢ်လ  ၢ်ပတ ထ  ၢ်တဖ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆျဲုးလ ှၤမ ှၤ

ဒၢ်တၢ ၢ်သ ုးလ ၢ ၢ်သ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးလၢအ ုးစတတ လယါအပ ှၤန   ၢ်လ ှၤ.

• က ၢဟ  ၢ်၀ျဲဒ ၢ်တၢသ ုးလ ှၤသ ုးက အခၢ ၢ်စုးလၢအဆုးလ ှၤဃ ၢ်မှၤအ

တၢဖုးတၢမှၤ, ဃထသ ညါတၢကဒုးကဒ ၢ်တဖ ၢ်ဒုးဟ ုးနၢတၢသ 

ဃ ၢ်သ ဃ ၢ်အတၢဖုးတၢမှၤဖအလ ၢမၢအ ၢ်အခါန ၢ်လှၤ.

ၢ် ၢ် ျဲ ျဲ  

ၢ်  ၢ်    ၢ် ၢ်     ၢ် ၢ်  ၢ် 

  ၢ်  ၢ် ျဲ ၢ်  ၢ်    

OMARA န မှၤစၢှၤနှၤဃ  ၢ်ဒုးနဘ ၢ်စ ၢ်မတမၢတၢဆ ၢ်ထ ျဲမှၤစၢှၤအဂ ၢ

လ  ၢ်ပတ ထ မတမၢဟ ၢ်လှၤတၢကလ ၢလၢတၢသ ုးလ ၢသ ုးက အခၢ ၢ်စုး

ကဟ ၢ်ကဒါနှၤဒုးစလၢနဟ ၢ်လှၤဃ ၢ်အ ှၤန ၢ်တသဘ .

 ၢ်     ၢ် ၢ်  ၢ် 

 ၢ်   ၢ်   ၢ် ၢ် ၢ် ၢ် ျဲ

       ၢ်   

တ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မီၤအတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ တ ၢ်ဘ   

တၢဖုးတၢမှၤအတၢသ ၢ်တၢသတၢဘ ၢ လၢပ ှၤသ ုးလ ၢသ ုးက အခၢ ၢ်

စုးလၢအဆုးလ ှၤမ ှၤတဖ အဂ ၢန ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်၀ျဲဒ ၢ်ပှၤသ ုးလ ၢသ ုးက အ

ခၢ ၢ်စုးလၢအဆုးလ ှၤမ ှၤတဖ ၢ်လၢအက-

ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ်  ၢ် ၢ် ျဲ  

ျဲ ၢ် ၢ်   ၢ် ျဲ

ျဲ  

● ဟ  ၢ်က  ၢ်တၢ ၢ်ပ ျဲှၤတၢ ၢ်သုးတ လၢအဘ ၢ်ဃုးဒ ုးနတၢ ၢ်ခ ျဲုးတၢ ၢ်ယ ၢ်တဖ ၢ်

လၢတၢ ၢ်ကဒ ုးန  ၢ ၢ် ဘ  ၢ်စ ၢ်န   ၢ်လ ှၤ

● ဟ  ၢ်တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖုးလၢအဘ ၢ်ဒ ုးဒ ုးသ  ၢ်ညါနှၤဘ ၢ်ဃုးတၢ ၢ်ဂ ၢ်

ထ  ၢ်ပသ ထ  ၢ်လၢအအ  ၢ်ထ  ၢ်ဒ ုးနလ  ၢ်ပတ ထ  ၢ်ဒ ုးတၢ ၢ်ဆ တလျဲတခါ

လၢ ၢ်လၢ ၢ်လၢအကမှၤဘ ၢ်ဒ နှၤန   ၢ်လ ှၤ

● ဖ ုးမှၤတၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သ အတက  ၢ ၢ်အပ ှၤ, နတၢ ၢ်သုးသုးစျဲတဖ ၢ် 

ဒ ုးဒ သဒၢနတၢ ၢ်အ  ၢ်သဒ  ၢ်အ  ၢ်ဒၢန   ၢ်လ ှၤ

Language: Karen

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
http://www.mara.gov.au/
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● တျဲဘ ၢ်နှၤဖျဲအမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒ ုးတၢ ၢ်သုးစျဲတခါလၢအထ ဒါလ  ၢ်အသုးဒ ုးန

တၢ ၢ်သုးကျဲဒ ုးမှၤတၢ ၢ်လၢအဘ ၢ်လ  ၢ်ဖ ုးဒ  န   ၢ်လ ှၤ.

● ဟ  ၢ်နှၤဒ ုးလ  ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလၢအက ျဲုးလ ှၤအသုးတခါတခ  ုးတၢ ၢ်စုးထ  ၢ်

ဖ ုးမှၤတၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်မှၤစၢှၤအတၢ ၢ်ဖ ုးတၢ ၢ်မှၤလၢတၢ ၢ်ကဟ  ၢ်လ ှၤအ ှၤတ

ဖ ၢ်,တၢ ၢ်ဒ ုးတယ ၢ်ပ ၢ်တၢ ၢ်အလျဲဒ ုးတၢ ၢ်အပ  ှၤကလ ှၤလၢအဂှၤတဖ ၢ်န   ၢ်

လ ှၤ.

● ပ ၢ်စ လၢစ တၢုးစရ လ ှၤလ ှၤဆ ဆ တခါအပ ှၤဖျဲနမ ၢ ၢ်ဟ  ၢ်ဆ စ လၢညါ 

● ဟ  ၢ်နှၤဒ ုးလ  ၢ်က တ ၢ ၢ်လ  ၢ်စ လၢအရျဲ ၢ်လ ှၤဃ ၢ်တၢ ၢ်မှၤစၢှၤန ၢ ၢ်န ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်

ဟ  ၢ်ပ ၢ်၀ ှၤလ ဒ ုးစ အန ၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်န ၢ ၢ်ဒ ုးလၢတၢ ၢ်ဟ  ၢ်အ ှၤသ န   ၢ်လ ှၤ

● ဘ ၢ်ဃုးဒ ုးနလ  ၢ်ပတ ထ  ၢ်အက  ှၤအက  ၢ်န   ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်တၢ ၢ်မှၤန  ၢ်မှၤဃါ

လၢအဘ ၢ်လ  ၢ်ဖ ုးဒ  

Code of Conduct (တ ဖံးတ မှၤအတ သ ီၢ်တ သတ ဘ  ) န အ 

၀ျဲဒ ၢ်လၢ OMARA အပ ၢ်ယျဲှၤဘ ုးစျဲသနန ၢ်လ ှၤ.

ီၢ်  ီၢ် ီၢ်  ီၢ်  ီၢ်  ၢ်  ၢ် 

     

တ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်ဘ ၢ်ဘ တဖ ၢ်လ ဘ ၢ်ဃုးဒ ုးပ ီၤသ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲ

အခ  ၢ်စုးလ အဆျဲုးလ ီၤမ ီၤဒ ုးပဒ  ၢ်တဖ ၢ် 

ဖနမၢအ ၢ်ဒုးတၢဂၢက ဃ ဒုးပှၤသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးလၢအဆျဲုးလ ှၤ

မ ှၤဒုးပဒ ၢ်န ,နက ျဲုးစၢုးဃ ၢ်လ ှၤဘ ါလ ှၤအှၤဃ  ၢ်ဒုးအ၀သ ၢ်လၢညါသ

လ ှၤ.  ဖနဃျဲ ၢ်လ ှၤဘ ါလှၤတၢဂၢအှၤဒုးနခၢ စုးမၢတသဘ န , နဆုး

က  ုး၀ျဲဒ ၢ် OMARA ဖနမၢကလ  ၢ်ဘ ၢ်တၢမှၤစၢှၤအခါအဂ ၢန ၢ်သလ ှၤ.

နတ  ၢ်ထ ၢ်တၢကဒုးကဒ ၢ်တခါလၢအဘ ၢ်ဃုးဒုးနပှၤသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအ

ခၢ ၢ်စုးလၢအဆုးလ ှၤမ ှၤဒုးပဒ ၢ်ခဖ  တၢမှၤပှၤလှၤ

ျဲ  ၢ်   ၢ်  ၢ်  ၢ်   ၢ်

   ၢ် ျဲ   ျဲ   

ျဲ  ၢ်  ၢ်   ၢ်  ၢ်  ၢ်  ၢ် ျဲ  

ျဲ  ၢ် ၢ် ၢ်     

 ၢ်     ၢ်

ျဲ    ၢ်  ျဲ   complaint form 

(တ ဆံးထ ီၢ်တ ဂ တ ၀ လ  ီၢ်က   ဒ) လၢအအ ၢ်လၢ OMARA

အပ  ၢ်ယှၤ ဘ ုးစျဲသန သ န ၢ်လှၤ.

ီၢ်    ီၢ်  ီၢ် ီၢ် ီၢ်     

ျဲ     

တၢမှၤ၀ဒ ၢ်တၢကဒုးကဒ ၢ်တခါတမှၤဘ ဒနဘ ၢ်စ ၢ်လၢအအ ၢ်ဒုးနှၤချဲ

အှၤတခါ, မတမၢ တဆတလျဲနဘ ၢ်စ ၢ်လၢညါတခါအစၢလၢ အမၢ

တၢသမၢဃ အှၤမတမၢတၢထုးသဃ ၢ်အ ှၤအတၢဆၢတျဲ ၢ်တဖ န ၢ်ဘ .

ၢ် ျဲ ၢ်   ၢ်     

   ၢ်    ၢ် 

ၢ် ၢ်    ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ်  ၢ်  

က အုးစတတလယါပီၤဖုးမီၤတ ဒုးသစုးဂ ၀ ဒုးပီၤလ 

တ ပ ျဲပီၤဖ ျဲုးအီၤတဖ 

 ၢ်  ြ့   ၢ်  ျဲ ြ့ ၢ်   

ၢ်   ၢ်  

ပ ှၤလှၤလ ှၤဆ ဆဒသုးဒုး အုးစတတလယါပ ှၤဖုးမှၤတၢဒုးသျဲစုးဂၢ၀ ဒုးပ ှၤ

လၢတၢပ ျဲပှၤဖ ျဲုးအ ှၤတဖ ၢ်န ,တလ  ၢ်ဆုးလ ှၤမှၤလၢပဒ ၢ်စရ အပ ှၤဒတၢ

သ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအခၢ ၢ်စုးတဂှၤအသုးလၢတၢကဟ ၢ်တၢသ ုးလ ၢသ ုးက 

အတၢမှၤစၢှၤလၢအုးစတတလယါအပ ှၤန ၢ်ဘ .

  ၢ်      ၢ်   ၢ်   

ၢ်   ၢ် ျဲ   ၢ် ၢ်

ၢ်  ၢ်  ၢ် ၢ် ျဲ

ၢ်    ၢ်    

အုးစတတလယါပှၤဖုးမှၤတၢဒုးသျဲစုးဂၢ၀ ကဘ ၢ်မှၤတၢလၢအအ လ ှၤ

လ ှၤဒုးစျဲ ၢ်နှၤအတၢဖုးတၢမှၤအတၢဘ ၢတဖ ၢ်လၢအဘ ၢ်ထဒုးသစုးအ

တၢနၢစ နၢကမ ှၤလၢအဘ ၢ်ထ ျဲဘ ၢ်ဃုးန ၢ်လှၤ. ဖနမၢအ ဒုးတ  ၢ်ထ 

တၢသူ ီၢ်တမ သံးမ  တခါလၢအဘ ၢ်ဃုးဒုးပှၤဖုးမှၤတၢဒုးသျဲစုးဂၢ၀ တဂှၤ

န ၢ်ဖုးဘ  ‘Consumer guide – legal practitioners(ပှၤပှၤသတၢ

အတၢန ၢ်က -ပှၤဖုးမှၤတၢဒုးသစုးဂၢ၀)’, လၢအအ ၢ်၀ျဲဒ ၢ်လၢ

    ၢ်   ၢ် ၢ်  ၢ်

  ၢ်  ၢ် ၢ်  ျဲ  ျဲ

ၢ်  ၢ်  ၢ်   ျဲ  ၢ် ျဲ ၢ်   ၢ် 

ၢ် ီၢ်    ၢ်   ၢ်

 ၢ်     ၢ် 

ၢ် ျဲ ျဲ   ၢ်  ျဲ  ၢ်    

Department of Home Affairs website (ထလ  က  ပှၤဂ 

၀ အ၀ှၤက ှၤ အပ  ၢ်ယှၤဘ ုးစျဲသန) န ၢ်လ ှၤ.

 ီၢ် ီၢ် ူ  ီၢ် 

ျဲ  ျဲ    

တၢပ ျဲပှၤဖ ျဲုးဃ ၢ်တဖ ပ ၢ်ဃ ၢ်ဟ ၢ်ဖဃဖဒုးပ ှၤဟ ၢ်တၢအ  ၢ်ကှၤဆ  ၢ်ထ

န ၢ်လ ှၤ. ပှၤလၢတၢပ ျဲပ ှၤဖ ျဲုးအ ှၤ အစရ အလၢအပှၤတခါန ၢ်တၢထ ၢ်နၢအှၤ

သ၀ျဲဒ ၢ်ဖ

ၢ်  ၢ်        ၢ်   ျဲ

  ၢ်  ျဲ  ၢ်   ၢ်   

 ျဲ Form 956 – Appointment of a registered migration 

agent, legal practitioner or exempt person (လ  ီၢ်တက   ဒီၢ်   ၉၅၆-

တ ဃီၢ် ထ  ထ ီၢ် ၀ျဲဒ ီၢ်တ သီၢ်  ံးလ  သီၢ်  ံးက ျဲအ ခ  ီၢ်စံးလ အဆံးလျဲ  ှၤမ ှၤလ 

ပဒ ီၢ်အအ  ီၢ် ,ပ ှၤဖ ံးမှၤတ ဒီၢ် ံး သစျဲ ံးဂ  ၀ီၢ်  မ တမ  ပီၢ်  ှၤလ တ ပီၢ်  ျဲပူှၤဖ ျဲံးအ ှၤ)

အလ ှၤ န ၢ်လှၤ.

 

 

   

ပ ှၤလၢတၢပ ျဲပှၤဖ ျဲုးအှၤတဂှၤတၢဃအ ှၤဒုးတၢအလျဲတခါလၢတၢကဟ ၢ်

တၢသ ုးလ ၢသ ုးက ျဲအတၢမှၤစၢှၤန ၢ်တသဘ .

ၢ်   ၢ်   ၢ် ၢ်  

ၢ် ၢ် ၢ်   ၢ်   

တ ၢ်ပ ၢ်ကတ  ၢ်တ ၢ်ဃ ထ ပ ၢ်လ ီၤတခါ 

ဖနမၢအ ၢ်ဒုးမှၤကတၢၢက   ၢ်တၢသ ၢ်နှၤဖုးသတခါန ၢ်မှၤပှၤလ ှၤျဲ  ၢ် ျဲ  ၢ် ၢ်      ျဲ  Form 

956 (လ  ၢ်တက  ၢဒၢ်   ၉၅၆) တကၢ. ၢ်  

တ ၢ်က  ုးထ ဒ ုးတ ၢ်ကတ ီၤက  ုးထ အတ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မီၤ 

ကတ ှၤတၢဒုးပ ှၤကတှၤက  ုးထတၢတဂှၤခ ဖ  တၢက  ုးထဒုးတၢကတ ှၤက  ုး

ထအတၢမှၤစၢှၤ (TIS National) န ၢ်တကၢ.

ၢ်    ၢ် ၢ်   ၢ်

 ၢ်   ၢ်    

www.tisnational.gov.au ☎ 131 450           ယ ှၤလ 2021   

https://www.mara.gov.au/tools-for-agents-subsite/Files/code-of-conduct-march-2022.pdf
https://www.mara.gov.au/get-help-with-a-visa/help-from-registered-agents/steps-to-choose/complain/make-a-complaint
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/using-a-legal-practitioner
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/pdf-forms
http://www.tisnational.gov.au/



